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1

Obec Horný Pial je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
republiky, ktorý hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami v súlade so zákonom č.
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Účtovníctvo obce sa vedie podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov. Postupy účtovania sú upravené Opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení Opatrenia
MF SR č. 25189/2008-31, Opatrenia MF SR č. MF/24240/2009-31, Opatrenia MF SR č.
MF/24141/2011-31 a Opatrenia MF SR č. MF/19324/2012-31.
Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie
jedného kalendárneho roka.
Záverečný účet obce obsahuje:
I.
bilanciu aktív a pasív k 31.12.2013
II.
rozpočet obce na rok 2013
III. rozbor plnenia príjmov za rok 2013
IV. rozbor čerpania výdavkov za rok 2013
V.
hodnotenie plnenia programov obce
VI. tvorbu a použitie prostriedkov rezervného
a sociálneho fondu
VII. finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) štátnemu rozpočtu
b) rozpočtu VÚC
VIII. prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
IX. použitie prebytku hospodárenia za rok 2013
X. audit
XI. návrh uznesenia obecného zastupiteľstva

I. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
v EUR

Názov aktív
Budovy a stavby
Samostatné hnuteľné veci
Drobný dlhodobý HM
Pozemky

Účtovná hodnota

Odpisy

Reálna hodnota

415 260,36

230 132,17

185 128,19

13 185,40

9 148,17

4 037,23

6 358,96

26 630,68

9 728,28

160 345,48

160 345,48

51 577,26

51 577,26

1 109,36

1 109,36

Pokladnica

390,23

390,23

Bežné účty

10 603,69

10 603,69

816,12

816,12

1 377,59

1 377,59

Ceniny

343,00

343,00

Pohľadávky na daniach

563,48

563,48

Ostatné pohľadávky

380,24

380,24

Cenné papiere
Zásoby, inventár

Sociálny fond
Rezervný fond
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Náklady budúcich období
Príjmy budúcich období

aktíva spolu :

607,94

607,94

8 260,69

8 260,69

701 179,80

265 911,02

Názov pasív

435 268,78

Účtovná hodnota

Výsledok hospodárenia minulých rokov

450 629,60

Záväzky spolu:
Z toho
– voči zamestnancom, DÚ a poisťovniam
– dlhodobý bankový úver
– dlhod.voči zamestnancom na soc.fonde
– krátkodobé rezervy
– ostatné záväzky
– nevyfakturované dodávky
Výsledok hospodárenia bežného roku schodok

8 288,40
3 218,10
3 200,50
816,12
505,21
288,56
259,91
-

Vlastné imanie a záväzky spolu

23 649,22

435 268,78

Zmeny v evidencii dlhodobého hmotného majetku obce nastali v roku 2013 pri pozemkoch
a to predajom jednej parcely o výmere 165 m2 ako súčasť stavebného pozemku. Dobudovaný bol
chodník zo zámkovej dlažby a zrekonštruovaný most cez potok smerom na futbalové ihrisko
v hodnote 3 045,49 EUR. Pre potreby obce sa zakúpila traktorová kosačka v hodnote 2590,00
EUR. Do drobného hmotného majetku pribudli zakúpené kancelárske stroje – viazací stroj na
spisy v cene 139,20 EUR, prenosné ozvučenie v cene 157,20 EUR, mini chladnička v cene 139,00
EUR a motorová píla v cene 169,00 EUR. Z účtu zásob, kde bol vedený drobný inventár bol
preúčtovaný majetok na účet 022 samostatné hnuteľné veci v hodnote 258,25 EUR a na účet 028
drobný dlhodobý hmotný majetok v hodnote 10 246,16 EUR. Likvidačná komisia v priebehu r.
2013 nevyradila žiadny neupotrebiteľný majetok.
Účtovný stav cenných papierov (akcií ZsVS) sa v roku 2013 nezmenil, ich hodnota činí
51 577,26 EUR.
Pohľadávky na daniach a poplatkoch za minulé obdobia boli čiastočne vyrovnané. Občania
sú dlžní obci v celkovej sume 563,48 EUR, z toho na dani z nehnuteľností 24,66 EUR , za psov
5,00 EUR, na poplatku za odpady 521,78 EUR a na sankčných úrokoch 12,04 EUR. Ostatné
pohľadávky v sume 380,24 EUR sú z vyúčtovania spotreby elektrickej energie ku koncu roku.
V rámci časového rozlíšenia boli účtované náklady budúcich období ako preddavky na
časopisy a publikácie, členské príspevky, v sume 288,56 EUR a príjmy budúcich období v sume
8 260,69 EUR, ktoré zahŕňajú daň za umiestnenie jadrovo-energetického zariadenia Mochovce
splatnú v r. 2013.
Obec má ku koncu účtovného obdobia záväzky voči zamestnancom, poisťovniam
a daňovému úradu na mzdách a odvodoch do fondov za mesiac december, splatné v januári 2014
v sume 3 218,10 EUR a dlhodobý záväzok voči zamestnancom zo sociálneho fondu v sume
816,12 EUR. Obec spláca dlhodobý bankový úver, ktorého nesplatený zostatok je k záveru
účtovného obdobia 3 200,50 EUR. Ďalšími záväzkami obce do r. 2014 sú nevyfakturované
dodávky za odvoz komunálneho odpadu, dodávku vody, za energie v sume 259,91 EUR.
Ako časové rozlíšenie sa účtujú aj výdavky budúcich období, ktoré sú nákladom účtovného
obdobia r.2013 a sú na ne tvorené rezervy v celkovej sume 505,21 EUR, pričom výdavok nastane
v r. 2014. Tu sú zaúčtované náklady na audítorské overenie účtovnej závierky za rok 2013 v sume
500,- EUR , a dlžný úrok z úveru v sume 5,21 €.
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II. ROZPOČET OBCE NA ROK 2013
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok
2013. Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na – bežné príjmy a bežné výdavky
– kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
– finančné operácie
Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet
bol
zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako schodkový. Kapitálový rozpočet bol
vykrytý finančnými operáciami – zostatkom finančných prostriedkov z predchádzajúcich období.
Rozpočet hospodárenia obce Horný Pial na rok 2013 bol schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesením č. 32/2012 . Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej
tabuli obce dňa 25.11.2012.
Zmeny rozpočtu boli vykonané :
- Rozpočtovým opatrením č. 1/2013 dňa 30.06.2013
- Rozpočtovým opatrením č. 2/2013 dňa 30.09.2013
- Rozpočtovým opatrením č. 3/2013 dňa 15.11.2013
- Rozpočtovým opatrením č. 4/2013 dňa 31.12.2013
Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách
Rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Rozpočet obce

71 760,00

Rozpočet
po zmenách
74 286,00

66 260,00
500,00
5 000,00
71 760,00

68 786,00
500,00
5 000,00
74 286,00

66 260,00
5 500,00
0,00
=

64 226,00
5 500,00
4 560,00
=

III. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2013
Rozpočet na rok 2013
74 286,00

Skutočnosť k 31.12.2013
79 557,28

% plnenia
107,09

Skutočnosť k 31.12.2013
64 976,40

% plnenia
106,87

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
60 800,00
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Textová časť – bežné daňové príjmy:
a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 33 000,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 37 432,83 EUR, čo predstavuje plnenie na
113,43 %.
b) Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 14 700,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 14 649,76 EUR, čo je
99,65 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 12 999,17 EUR a dane zo stavieb boli
v sume 1650,59 EUR. Z nedoplatkov minulých rokov bolo zinkasovaných 67,81 EUR,
neuhradených zostalo iba 11,31 EUR. K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z
nehnuteľností v sume 24,66 EUR.
c) Daň za psa
Z rozpočtovaných 300,00 EUR bol skutočný príjem dane 281,25 EUR, čo je 93,75 % plnenie.
Nedoplatok na dani za psov obec eviduje u jedného daňovníka v sume 5,00 EUR.
d) Daň za ubytovanie
Z rozpočtovaných 100,00 EUR bolo skutočne prijatých iba 19,40 EUR, čo je 19,40 % o plnenie.
Na tejto dani obec nedoplatky neeviduje.
e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Poplatok za odpady za rok 2013 bol rozpočtovaný v sume 4 400,00 EUR, z toho poplatníci
uhradili 4 298,51 EUR, čo predstavuje 97,69 % plnenie. Nedoplatok ku koncu roka 2013 činí 521,
78 EUR.
f) Daň za jadrové zariadenie
Rozpočet na túto daň bol 8 260,00 EUR, skutočnosť 8 294,65 EUR, čo je 100,42 %.
2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
5 110,00

Skutočnosť k 31.12.2013
5 970,27

% plnenia
116,84

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:
a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 1 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 1 872,65 EUR, čo je
124,84 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 1545,65 EUR a príjem
z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 327,00 EUR.
b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 1 850,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 3 278,99 EUR, čo je
177,24 % plnenie.
Pokuty a penále:
Rozpočtované prostriedky na sankcie v daňovom konaní boli v sume 40,00 EUR, plnenie nebolo
žiadne. Na vyrubených sankciách obec eviduje pohľadávku v sume 12,04 EUR. Za porušenie
iných predpisov boli obci uhradené pokuty v sume 40,00 EUR, tieto však rozpočtované neboli.
Platby za predaj služieb a prebytočný drobný majetok:
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Rozpočtovaný bol príjem v sume 750,00 EUR, skutočnosť činí 543,85 EUR, čo je 72,51 %
plnenie. Tieto príjmy sú za relácie do MR, kopírovanie a faxovanie a za predaj kuka nádob.
Ostatné príjmy:
Z rozpočtu 1010,00 EUR bolo skutočne prijatých 234,78 EUR, čo je 23,25 %. Tieto príjmy sú
z bankových úrokov, refundácií a vratiek za vyúčtované energie.
3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2013
2 876,00

Skutočnosť k 31.12.2013
3 784,76

% plnenia
131,60

Textová časť – bežné ostatné príjmy:
Obec prijala nasledovné granty a transfery:
P.č.
1.
2.

Poskytovateľ
ŠR
Nitriansky samosprávny kraj

3.
4.
5.

Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financií
Ministerstvo financií

Suma v EUR Účel
455,78 Prenesený výkon štátnej správy
2 000,00 Revitalizácia verej.priestranstiev –
futbalové ihrisko
412,00 Opravy výtlkov po zime
57,00 Zvýšenie platov v školstve
859,98 Financovanie volieb

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
4) Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2013
500,00

Skutočnosť k 31.12.2013
330,00

% plnenia
66,00 %

Textová časť – kapitálové príjmy:
a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :
Z rozpočtovaných 500,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 330,00EUR, čo
predstavuje 66,00 % plnenie.
5) Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2013
5 000,00

Skutočnosť k 31.12.2013
4 495,85

% plnenia
89,91

Textová časť – príjmové finančné operácie:
V roku 2013 boli do príjmov zaúčtovaný
nepoužitý zostatok finančných prostriedkov
z predchádzajúcich rokov v sume 4498,85 EUR.
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IV. ROZBOR ČERPANIA VÝDAVKOV ZA ROK 2013
Rozpočet na rok 2013
74 286,00

Skutočnosť k 31.12.2013
73 868,59

% plnenia
99,44

Skutočnosť k 31.12.2013
64 511,99

% plnenia
100,45

1) Bežné výdavky :
Rozpočet na rok 2013
64 226,00

v tom :
Funkčná klasifikácia
Výdavky verejnej správy
Ekonomická oblasť
Ochrana pred požiarmi
Správa a údržba ciest
Nakladanie s odpadmi
Rozvoj obce
Verejné osvetlenie
Rekreácia a šport
Kultúra
Cintorín a dom smútku
Vzdelávanie - základné vzdelanie
Vzdelávanie zamestnancov
Sociálne zabezpečenie

Rozpočet
48 240,00
940,00
50,00
469,00
4 460,00
950,00
2 690,00
3 020,00
2 740,00
370,00
57,00
240,00
0

Skutočnosť
48 639,18
937,53
73,10
477,36
4 435,98
792,63
2 686,64
3 140,66
2 702,42
350,49
57,00
219,00
0

% plnenia
100,83
99,74
146,20
101,78
99,46
83,43
99,88
104,00
98,63
94,73
100,00
91,25
0

Textová časť – bežné výdavky:
a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 26 500,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 26 417,94 EUR,
čo je 99,69 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky starostu obce, samostatnej referentky
a hlavnej kontrolórky obce.
b) Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 9 500,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 9 703,60EUR, čo je
102,14 % čerpanie.
c) Tovary a služby
Z rozpočtovaných 26 264,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 26 465,90 EUR, čo
je 100,77 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých obecného úradu, kultúrneho domu,
športového ihriska, domu smútku a verejného osvetlenia. Patria sem cestovné náhrady, energie,
voda, benzín, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, reprezentačné výdavky, poštovné
poplatky a ostatné tovary a služby.
d) Bežné transfery
Z rozpočtovaných 1 802,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 1 832,95 EUR, čo
predstavuje 101,72 % čerpanie. Patria sem transfery na financovanie výdavkov spoločného
obecného úradu, predisponovanie transferu na zvýšenie platov v školstve obci Dolný Pial, kde je
základná škola, členské príspevky obce v združeniach miest a obcí, výdavky na dary jednotlivcom
pri príležitosti dňa dôchodcov, dňa detí a Mikuláša.
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e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 160,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 157,60 EUR, čo
predstavuje 98,50 % čerpanie.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2013
5 500,00

Skutočnosť k 31.12.2013
4 664,49

% plnenia
84,81

v tom :
Funkčná klasifikácia
Správa a údržba ciest
Rozvoj obce

rozpočet
2 500,00
3 000,00

skutočnosť
1 905,49
2 759,00

% plnenia
76,22
91,97

Textová časť – kapitálové výdavky :
a) Ekonomická oblasť - cestná doprava
Ide o nasledovné investičné akcie :
- dobudovanie chodníka smerom na železničnú stanicu v sume 1905,49 EUR,
b) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj obce
Ide o nákup tovarov:
- Traktorová kosačka v sume 2 759,00 EUR
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2013
4 560,00

Skutočnosť k 31.12.2013
4 692,11

% plnenia
102,90

Textová časť – výdavkové finančné operácie:
Z rozpočtovaných 4 560,00 EUR na splácanie istiny z prijatého úveru bolo skutočné čerpanie
k 31.12.2013 v sume 4 692,11 EUR, čo predstavuje 102,90 %.

V. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE
Rozpočet obce Horný Pial na rok 2013 bol schválený v programovej štruktúre,
pozostávajúcej zo 6 programov rozdelených do jednotlivých podprogramov, resp. prvkov, v
ktorých sú alokované všetky výdavky obce. Program je ucelená časť, ktorá obsahuje vzájomne
súvisiace aktivity. Špecifikuje tematické a výdavkové skupiny programu.
Podprogram špecifikuje skupiny programu, vzájomne súvisiace aktivity. Každý
podprogram má priradený stručný názov.
Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov,
resp. budúci stav, ktorý chce obec v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho
časti a plnením príslušných cieľov. Výsledkom sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené
plnením programov, ktorú sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.
Zámerom programu 1 administratíva je zabezpečenie plynulého chodu obecného úradu,
zahŕňa režijné výdavky, platy zamestnancov, starostu, sociálne náklady, materiálne zabezpečenie
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obecného úradu, tovary, služby, bežnú údržbu budovy obecného úradu, výdavky na energie, vodu,
stravné, poistenie majetku, cestovné náhrady, poštovné, telekomunikácie, výdavky na
reprezentáciu, softvér, propagáciu obce, odborné knihy, časopisy, odmeny poslancov obecného
zastupiteľstva, tvorbu sociálneho fondu a príspevky na zabezpečenie chodu spoločného obecného
úradu v Leviciach, ktorý zabezpečuje výkon prenesených kompetencií zo štátu na obce odbornými
zamestnancami, členské príspevky do združení obcí, špeciálne služby, kolky, príspevky do
sociálneho fondu.
Zámerom programu 2 Finančná a rozpočtová oblasť je zabezpečenie výdavkov spojených
s pravidelnými finančnými výdavkami bankám, splácaním bankového úveru, ale aj na základe
výdavkov spojených so špeciálnymi službami súvisiacimi s kontrolou verejných financií
a nakladania s majetkom obce (audit).
Zámerom programu 3 Požiarna ochrana je prevencia pred požiarmi v objektoch vo
vlastníctve obce, preventívne prehliadky a školenia PO.
Zámerom programu 4 Služby občanom je zabezpečenie dodávky pitnej vody obyvateľstvu,
príspevky na realizáciu nových prípojok vody do domácností, bezpečná, kvalitná a pohodlná
cestná premávka na miestnych komunikáciách a chodníkoch v obci, čistenie a udržiavanie
miestnych komunikácií a obecných chodníkov, ako aj ostatných priestorov k nim prináležiacim,
kosenie a čistota verejnej zelene, údržba vodných tokov a jarkov, odvoz triedeného a komunálneho
odpadu z obce, zabezpečenie verejného osvetlenia v obci a tým zaistenie ochrany majetku
občanov, verejného majetku a bezpečnosti v cestnej premávke, správa miestneho cintorína a domu
smútku a v neposlednom rade sociálna pomoc občanom v náhlej hmotnej núdzi.
Zámerom programu 5 Kultúra, šport a vzdelávanie je zabezpečenie prevádzky kultúrneho
domu, údržba futbalového ihriska a šatní, údržba ihriska pre plážový volejbal a tým zabezpečenie
kultúrneho a športového vyžitia občanov obce s cieľom zmysluplného využívania voľného času
mládeže a detí a výdavky na organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v obci. Program
obsahuje aj zabezpečenie prevádzky knižnice pre zabezpečenie dostupnosti literatúry pre všetky
vekové kategórie, zabezpečenie písania obecnej kroniky formou dohody o vykonaní práce
a vzdelávanie zamestnancov obce a starostu obce účasťou na školeniach a prednáškach. Školenia
majú pomôcť zamestnancom obce a starostovi orientovať sa v legislatívnych zmenách a pracovať
tak v súlade so zákonmi.
Zámerom programu 6 Rozvoj obce je čistenie verejných priestranstiev, okolia obecných budov,
čistota a poriadok v obci celkovo. Výdavky sú rozpočtované predovšetkým na: výsadbu nových
kríkov a okrasných stromov v obci, výsadbu kvetov, starostlivosť o zeleň, opravy a údržbu
parkových lavičiek, detského ihriska a ostatných verejne prístupných priestranstiev vo vlastníctve
obce, nákup materiálu ako silon, vazelína, olej, benzín do kosačiek a záhradnej traktorovej
kosačky, nákup nového náradia, pracovných pomôcok, náradia súvisiaceho s úpravou a údržbou
verejnej zelene ako nožnice, nákup postrekov, hnojív, trávového semena, zeminy do črepníkov,
osobných ochranných pracovných pomôcok.
Plnenie programového rozpočtu obce vyjadruje nasledovná tabuľka:
Rok 2013
Rozpočet
Plnenie
74 286,00
73 868,59

Programový rozpočet výdavkov
Výdavky celkom

%
99,44

Program 1 – Činnosť samosprávy a administratíva

48 140,00

48 585,99

100,93

Podprogram 1.1 – Starosta, OZ, administratíva

44 690,00

45 207,24

101,16

Podprogram 1.2 - Prevádzka a správa obecného úr.

3 450,00

3 378,75

97,93

Program 2 – Finančná a rozpočtová oblasť

5 600,00

5 682,83

101,48

Podprogram 2.1 – Finančné služby

5 600,00

5 682,83

101,48
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Program 3 – Ochrana pred požiarmi

50,00

73,10

146,20

Podprogram 3.1 - Špeciálne služby

50,00

73,10

146,20

10 489,00

9 855,96

93,96

0

0

0

Podprogram 4.2 - Správa a údržba ciest a chodníkov

2 969,00

2 382,85

80,26

Podprogram 4.3 – Nakladanie s odpadmi

4 460,00

4 435,98

99,46

Podprogram 4.4 – Verejné osvetlenie

2 690,00

2 686,64

99,88

370,00

350,49

94,73

0

0

0

Program 5 – Kultúra, šport a vzdelávanie

6 057,00

6 119,08

101,02

Podprogram 5.1 – Kultúrny dom

1 840,00

1 830,93

99,50

Podprogram 5.2 - Šport a rekreácia

3 020,00

3 140,66

104,00

0

0

0

900,00

871,49

96,83

57,00

57,00

100,00

240,00

219,00

91,25

Program 6 – Rozvoj obce

3 950,00

3 551,63

89,91

Podprogram 6.1 – Údržba verejnej zelene, čistoty

3 950,00

3 551,63

89,91

Program 4 – Služby občanom
Podprogram 4.1 – Zásobovanie vodou

Podprogram 4.5 – Dom smútku a cintorín
Podprogram 4.6 – Soc.pomoc a sociálne služby

Podprogram 5.3 – Knižnica
Podprogram 5.4 – Ostatná kultúrna a šport.činnosť
Podprogram 5.5 – Základné vzdelanie
Podprogram 5.6 – Vzdelávanie zamestnancov

VI. TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO
A SOCIÁLNEHO FONDU
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na
samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2013
Prírastky - z prebytku hospodárenia
- ostatné prírastky
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. zo dňa .........
- krytie schodku hospodárenia
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
1 377,59

1 377,59

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravujú Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu Obce
Horný Pial č. 3/2013.
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Sociálny fond
ZS k 1.1.2013
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2013

Suma v EUR
719,87
162,25

66,00

816,12

VII. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI
a) štátnemu rozpočtu
b) rozpočtu VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným
právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli
finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu,
štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

MF SR
MF SR
Ministerstvo
dopravy
MF SR

Účelové určenie grantu,
transferu uviesť :

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov

-2-

-3-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

Prenesený výkon štátnej
správy
Financovanie volieb

455,78

455,78

0

859,98

859,98

0

Oprava výtlkov ciest po
zime
Zvýšenie platov v
školstve

412,00

412,00

0

57,00

57,00

0

b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

Rozdiel

Nitriansky
samosprávny kraj

2 000,00

2 000,00

0
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VIII. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2013
Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
3 201,71
- voči dodávateľom
1 052,47
- voči štátnemu rozpočtu
1 587,40
- voči zamestnancom
2 446,82

EUR
EUR
EUR
EUR

IX. POUŽITIE PREBYTKU HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013
Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2013

74 731,43
64 511,99
+ 10 219,44
330,00
4 664,49
- 4 334,49
+ 5 884,95
4 495,85
4 692,11
196,26
79 557,28
73 868,59
+ 5 688,69
+ 5 688,69

Bežné príjmy spolu
Bežné výdavky spolu
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky spolu
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Prebytok rozpočtu v sume 5 884,95 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
5 884,95 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v sume – 196,26 EUR, navrhujeme vysporiadať z:
- rezervného fondu
196,26 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo
výške 5 688,69 EUR.
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X. AUDIT
Ročnú účtovnú závierku za rok 2012 overila audítorská spoločnosť Interaudit Levice s.r.o.
s konštatovaním bez výhrad. Audit ročnej účtovnej závierky za rok 2013 bude vykonaný najneskôr
do 30. 6.2014.

XI. UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
a)
Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie obce za rok 2013 bez výhrad.
b)
Obecné zastupiteľstvo obce Horný Pial schvaľuje použitie prebytku v sume 5 884,95 EUR,
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, na tvorbu rezervného fondu
v sume 5 688,69 EUR a vysporiadanie schodku
finančných operácií v sume 196,26 EUR z prebytku rozpočtu za rok 2013.
c)
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Návrhu
záverečného účtu obce za rok 2013.

Návrh záverečného účtu Obce Horný Pial za rok 2013 bol vyvesený na úradnej tabuli obce
a zverejnený na webovom sídle obce dňa:
11.04.2014
Zvesený bol dňa:
29.05.2014
Schválené uznesením číslo 16/2014 dňa

29.05.2014

V Hornom Piale, dňa 10.04.2014
Vypracovala: Szántó Adriana

Ľudovít H ú d i k
starosta obce
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